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ESPERANTO KAJ PACO 
Esperanto kaj paco estas intime ligitaj. 

Iro. Zamenhof iniciatis la Internacian Lingvon 
obsedata de la ĉiutagaj kvereloj, daŭraj interba 
tadoj kaj ĉiaspecaj disputoj, kiuj okazadis in- 
ter la diversaj gentoj loĝantaj en la tiama Bja- 
listoko, lia naskiĝurbo, kiujnaroladis diversajn 
lingvojn kaj, sekve, ne komprenadis unu la alian. 
Do, per Esperanto li celis, ke la Homaro interkon 
preniĝu kaj atingu Paco-n, 

Gravaj regresoj de Esperanto kiel Movado, 
okazis dum la du Mondmilitoj,Kompreneble, Milito 
estas la kontraŭo de Paco; do, ankaŭ de Esperanto, 

la Esperanta Movado konsistas, ĝenerale, 
el progresemaj personoj, kiujn allogas la " inter 
na ideo ".la plejmulto el la Esperantistoj, jam = 
estas subkonscie tiaj antaŭ ol lerni Esperanto-n. 
Interamikiĝi kun foraj personoj, trinki el ma]l- 
proksimaj kulturoj, homaramo kaj forta deziro de 
Paco, estas komunaj ecoj de la Esperantistaro. 

Do, la plej grava malamiko de Esperanto - 
estas Milito.Nia devo estas kontraŭbatali ĝin.Ni 
batalu por la Paco,Ni aktive partoprenu en ĉiaj - 
por-Pacaj manifestacioj.Ni protestu kontraŭ vet- 
armado, kontraŭ fabrikado de amasmortigiloj.Ni - 
postulu tutan kaj ĝeneralan malarmadon. 

la Homaro bezonas, ke ambaŭ efektiviĝu en 
la tuta Mondo: XSPERANTO KAJ PACO. 

HELECO 

  

  

     



  

Jen nova .rubriko en nia gazeto. Estas nia intenco, per ĉi tiu rubriko, 

informi nian EHERESEUR pri la aktivaĵoj de nia Grupo. 

Hadi aŭ Ni resumas tiajn aktivaĵojn ekde pasinta 'oktobro. Ĉi tiun mona- 

ton Ni elektis pro tio, ke ĝi signas gravan mejloŝtonon en la vivo de nia 

e 

En oktobro okazis la 38-a Hispana Kongreso de Esperanto en Leĝn. Tiam 

nia Prezidento proponis Gijón kiel sidejo de la 39-a kaj oni unuanime akcepe 

tis rian siaponeni 

Tuj, post: reveno el León elektiĝis la koncerna Organiza Kongresa Komita~ 

to kaj Ni eklaboris. Skizo de provizora programo; vizito al diversaj aŭtori- 

tatuloj ( urbestro, provincestro, magistratano pri kulturo, k.s. ); kantakt- 

oj kun hotelestroj, pensionestrinoj, traserĝo de ŝiaj loĝeblecoj ( kio ja es 

tas grava problemo!), ktp. ktp. 

En oktobro nalfermiĝis nova Kurso de Esperanto, Bvidata de nia Prezida- 

nto, kiun aliĝim sesdeko da personoj el kiuj daŭrigas ĝin la duono. Do, kon~ 

tentiga rezulto. 

Dum novembro daŭrigis kaj la Kongresaj preparlaboroj kaj la Kurso de Es 

peranto. 

En' devenbza honoris Nin per sia vizito geedzoj M8 Rafaela Urueña kaj 

Luis Hernández, respektive Prezidantino kaj o de HEF, kun kiuj OKK 

havis interesan Fe fruktodonan kunvenon pri la okazonta 39-a Hispana Esper~ 

fantoskargreso. . 

Ankaŭ vizitis Nin, en la fino de la jaro, kvar generacioj da Busno-j !! 

Jes. S-ro Julio Bueno, el Vigo, vizitis nian ejon kune kun edzino, gefiloj , 

genepoj kaj pranepo! Ni dankas pro ilia vizito kaj esperas ilin revidi oaza 

de nia 39-a Kongreso. ] 

Ni regule kunvenas marde kaj Jaŭde, de la 19,30 ĝis la 2l-a horoj. Mer~ 

krede kaj. vendrede okazas la klasoj pri Esperanto. 
ve I 
Gis la venonta numero!



KAS-RAPORTO 

ENSPEZOJ 

ŝaldoj:(Je 77.12,31) Banko: 91.893,07 
Kaso t 12.720,00 104.613,07 

Enspezo de kotizoj: ..... 8.225,00 

Vendo de lotório 2... . . 2.630,00 

Enspezo de kursaliĝoj:. „.. ..9,400,00 ) 20.255,00 

Vendo: de: libroj, insignoj, 

flagetoj, kitsppoj ..... 11.332,00 11.332,00 

Bankaj interezoj ...... 33,64 33,64 

SUMO... .„.... = 136.233,71 

=O=U=O=D 0=0:=0:0=0=0=0=-0=0=0=0=0=0=0 n 

ELSPEZOJ 'W 

Subvencio al membroj de GEJ, 

kiuj partoprenis la UK-on en 

Varna, Bulgario „ . ..... ¿3 B4,000,00 84.000,00 

Fakturoj: Presejo kaj Libro- 

Yendojo.. a o A 6.320,00 6.320,00 

Abonoj: Revista Portuguesa 

de Esperanto . . . 2 200,00 

Hungara Vivo... t 300,00 

Espero Katolika . a: 700,00 

„La Kancerkliniko. 3 400,00 1.600,00 

Kotizoj: Hispana Esperanto- 

Federacio (1) ... 3 500,00 

Hispana Esperanta 

Junulara Sekcio. : 500,00 1.000,00 

Libroj kaj Esperantaĵoj: 

Fakturoj de UEA . .: 10.155,00 

Fakturo de Centro de 

Esperanto Sabadell.: 3.225,00 

Fakturo de"Semajno" 656,00 

Aĉeto de ekz. PIV .: 2.616,00 16.652,00 

Kurso-fina festo . . . . . 2 - 1.835,00 

Poŝtaj elspezoj . . . .. 8 423,00 

sumo 111.830,00 

Saldoj je 79.01.01: Banko : 22.656,71 

Kaso : 1.747,00 24.403,71 

IO ao 233 l 

(1) La kotizon por HEF pagas la ATENEO, kaj estas inkludita en “Enspezo: de 

kotizoj",-



Eniras Profesoro Molnar. 

Molnar: Bonan vesperon al Sinjorino Sent3 kaj al ŝia filino! 

La patrino ($1 leviĝas): Ho, Profesoro Molnar! Je ĉi-tia horo.... 
Molnar: (premas Sian manon) Gratulon! mi venis por gratuli vin, Sinjorino Sene8, 

pro, la premio kiun ricevis via filino..,. 

La patrino: Mi multe dankas al vi. Vi estas kiu donis ĝin al Mie 

Molnar: Grenda honoro estis por mi doni al ŝi tiun ĉi premion. Mi bedaŭras nur pro 

unu cirkonstanco, ke Ŝia patro, Bela Seneŝ, ne povas esti fiera pri ŝi kiel 

estas ni. | 
La patrino: Li ĉiam diris ke 81 pli grave verkos, Profesoro Molnar. 

Molner: (rigardas afable al Ĥanna) Sinjorino Seneŝ, mi estas maljuna viro, kaj per- 

> mesas min antaŭdiri ke se daŭrigas via filino en la vojo kiun elektis en la 

poezio ~ alvenos honoro por la hungara patrolancdo. 

Ĥanna: Eĉ se venas honoro al iu, Profesoro Molner, kiel vi optimisme antaŭdiris, 

Ja ne al Hungario...» 

Molnar (mirigita): Kial? ; 
La patrino (tre afliktita): Ŝi decidis forlasi tm baldaŭ post fini la studadon. 

Molnar (perpleksa): Kien ŝi iros? 

La patrino; Al Palestino, 
Molnar (al Ĥanna): Ĉu vi? 
Ĥanna: des, Profesoro, Mi malkovris mian veran patrujon, kaj mi decidis vivi tie. 

Molnar (post silento, dum kiu 14 rigardis ilin ambaŭ, Al la patrino): kaj vi kon- 

sentas tion, Sinjorino Katarina Sene8? 

La patrino: Ne, tamen mi ne povas malhelpi ĝin. 

Molnar (post silento, klinas lian kapon); Malsano de la politiko konsumas la kna- 

binoni Socialismo, faŝismo, komunismo, cionismo! ĉio-ĉi alportas unu aĝon, 

fraŭlino Sene8 - la homa spirito perdas ĝian liberon, Kaj la fino estas 

ĉiam ~ malfeliĉo! Ne, mi ne povis pensi ke tiu kiu skribis jenajn versojn: 

"Kies spirito, kies animo, protektas min dum mia vivo" ~ alvenos al ĉi-tio. 

(alproksimiĝas al la patrino kaj premas Sian manon) Mi bedefZasi Sinjorino 

SeneB, mi devas foriri. Bonan VESPREOHA 

Eliras. La petrino kaj Ĥanna silentas. 

La patrino; Ĉu ne ankaŭ mi diris al vi samajn vortojn ĝuste? Vi detruas vian futu- 

ron. Ĉi-tis ĉiuj amas vin, ĉiuj fieras pri vi, ĉiuj antaŭdiras al vi suk- 

cesojn. Kia1? Kial? 

Ĥanna: Mi ne vivos en loko kie mi devas iri kun la kapo klinita, panjo. 

La patrino: Kapo klinita? kaj pro kio mi ne sentas kono Pro kioj via patro ne sen- 

tis tion? 

is Ĉu vi forgesis, panjo, kiom vi estis devigita peni ĝis kiam 311 konsentis 

enigi min al tiu Gimnazio, kvankam mi estis la pli bona lernantino el la 

klaso? Kaj pro kio? ~ Pro tio ke mi naskiĝis judanino, 

La patrino: Sed malgraŭ tio ni luktis, Annjo, luktis ĉi-tie, kaj ne fuĝis! Ankaŭ 

Profesoro Wolnar, kiu ne estas judano, luktis tamen. Ĉu pro tio ke ni an- 

koraŭ ne venkis vi forlasas ĉion ~ la hejmon, la kamaradojn, vian litera- 

turan sukceson, la grandajn esperojn —- kaj iras al loko malproksima, kiu 

el vi ne scias kiel ĝi estas? Ĉu cele de via granda sukceso: pri litera- 

turo? E 

Ĥanna: Estas aferoj pli gravaj ol la literatura sukceso, panjo. 

La patrino; Jes, vi rakontis al mi pri ili: labora vivo, konperoy egaleco..,. Ĉu 

vi estas preta, pra revo kiu vi ne scias kiel ĝi estas ~ forlasi ĉion? 

Ĥanna; Mi vidas la vivon ĉi-tie tre malplena kiem mi pensas pri tio kio atendas



al mi tie, Ĉu mi ne lernis de vi kaj paĉjo ke devas la homo mezuri ĉiujn 

liajn farojn laŭ la lumo de granda idealo? 

La patrino (post silento, kun rompita spirito): Mia tuta revo estis tia ke vi 
= kreskos, kaj ke vi plenumos la esperojn kiujn metis sur vi via patro,,». 
Hanna: Mi scias, panjo, mi scias kia malmola estos por vi soleco, post tio ke 

ankaŭ Giora forlasis la hejmon,.,. 

La patrino: Ne, ne estas pri tio kion mi parolas. Por mi mem mi ne postulas ion 

de vi, vi scias tion! Temen post ĉiuj-ĉi jaroj.... Ho, Annjo, Annjo, vi 

perdas hejmon, kaj mi ne scias ĉu vi trovos alian hejmon! Vi perdas pa- 

trujon en kiu vi amas ĉiun arbon kaj ĉiun floron —- kaj mi ne scias ĉu vi 

trovos aliajn.... Ĉu vi estas certa ke vi ne bedaŭros pri tio ĉiam? 

Ĥanna; Mi ne povos bedaŭri, kiam mi scias ke mi faras plej bone! Ŝajnas al mi 

ke tie ek-komencas vivi denove. (post silento) Nur se vi diros al mi, 

panjo, ke mi ne povos eniri vojon...» 7 
La patrino: (alarmita) Ne, ne, nel Mi povos! Pri mi vi pensos! Mi.... kion mi de~ 

ziras, Annjo?.... nur vian feliĉon. (Si leviĝas) Do. Kusu vi, filino, 
kaj.... preĝu al Dio kiel kutimis fari kiam vi estis malgranda, - 

Ĥanna: Jes, mi preĝos. (metas Siajn manojn sur siaj genuoj, kaj levas supren sian 

kapon) Dio, donu al mi forton por fari ĉiam.bone kaj inde. Donu el mi oku- 

lojn por vidi la lumojn malgrandajn kiuj estas apud mi, kaj la lumon de la 

malproksimaj stelaj. Ke neniam mi hontu pri mi mem nek pri miaj faroj, ke 

mi ne falu en iu loko kienvi sendos al mi,... 

La patrino (kisas Sian frunton): Bonan nokton el vi, filino, 

Hanna (brakumas ŝin): Mi estas via infanino, panjo, ĉu ne? 

La patrino; Ĉiam vi estos mia eta infanino, Bonen nokton. 

Ĥanna eliras silentece. La lumo ekbriles, La patrino sidas apud la tablo de la de- 

mandisto. Eniras Roĵa kaj detektivo kiuj portas aktujojn. Ili sidas apud la alia 

flanko de la tablo, 

La detektivo; En kia jaro vi edziniĝis, Katarina Seneŝ? 

La patrino: 1,917, 

La detektivo (registras ŝiajn respondojn): Kiom da infanoj vi havas? 

La patrino: Du, Giora kaj Ĥanna. 
La detektivo: Kiam ili naskiĝis? 

La patrino: Mia filo Giora naskiĝis en 1.920. Mia filino Ĥanna en 1.921. 

La detektivo: Kie ilytroviĝas? 

La patrino: Malproksime el tie-ĉi, por mia ĝojo.... en Palestino. 

Roja: Ambaŭ? - a 
La patrino: Jes. Wia filo Gicra alvenis tien nur antaŭ kvar monatoj. 

La detektivo: Tra kiu vojo? 

La patrino; Li forlasis Hungarion antaŭ tiom da jaroj. Li studadis en Francio, 

kaj de tie li pasis al Hispanio. Mia filino atingis por li permeson je 

enmigro, 

La ŭetektivo: Kiam alvenis via filino al Palestino? 

La patrino: Antaŭ kvin jaroj. En Septembro de 1.939. 

Roĝa: Kaj vi konsentis ke ĝi vojaĝu? 

La patrino; Mi kontraŭstaris 8Zan iron komence. Malmola estas por mi resti solaj 

sed poste mi komprenis ŝin. 

Roja: Kaj kion ŝi faradis kiem 8i estis ĉi-tie? 

La patrino; Ŝi estis lernantino. Ŝi finis la gimnazian lernadon, Ŝi estis la unua 

lernantino el la klaso - kaj mi pensas ~ el la tuta lernejo. 

Roĝa: Kaj kial ŝi forlasis sian patrolandon kaj iris al Palestino? 

La patrino (kun amara ridoj): Ĉer Si estis pli intsligenta ol mi, kaj Ŝi sciis



De la gloro de la venko de la Suno kontraŭ Mallumo, de la Amo kon- 

traŭ la Malamo, estis naskita la unua birdo~najtingalo, kiu kantas ĉarme. Ne- 

niu alia birdo kapablas kanti pli bele ol ĝi. 

Feliĉa estis Najtingalo kun sia amata Najtingalino. Estis mirinda 

printempo, Ili faris neston kaj ŝi metia avojn kaj kuŝis sur ili. Feliĉaj 

estis ambaŭ. Malsata, soifa, ŝi ne moviĝis; sidis ĉiam en la nesto. Apud ŝi 

staris viro-najtingalo. Li zorgis pri ŝi; ĝojis kaj gaje kantadis. Li kompa- 

tis ŝin pro ŝia malsato kaj forflugis serĉi nutraĵon kaj akvon, 

Reveninte li vidis, ke en la nesto estas alia viro-najtingalo, kiu 

karesadis lian kunulinon kaj kantis, kantadis ĉarme, La edzo-najtingalo an- 

kaŭ ekkantis, donis nutraĵon al sia amatino, sed ŝi rifuzis ŝion kaj kisis 

la novan najtingalo». Tiam, edzo-najtingalo forlasis la neston kaj alflugis 

proksiman sovaĝa-rozon arbuston. Li proksimiĝis al la plej longa dorno, me- 

tis ĝin apud sia koro, kaj komencis kanti forte, forte, pli forte, premante 

la dornon al sia koro. Sed la Najtingalo ne sentis doloron. La dorno pikis 

la koron, kaj ekgutis ruĝajn gutojn da sango. Doloron, li ne sentis; nur la 

varmecon de la sango. Tridek gutoj falis; tridek kantojn ekkantis la Najtin- 

galo, kaj mortis. 

La tero absorbis la sangogutojn, kaj sekvantan jaron, tie elkres- 

kis arbusto-rozo kun grandaj ruĝaj floroj; ili estas bonodoraj, pelaj kaj 

etende malfermitaj, simile al la krevita koro de la suferinta Najtingalo, 

kiu sin mortigis pro ĵaluzo. 

Tiun arbuston, la antikvaj grekoj nomis: "Trianta filio"-n, kio 

signifas: "Tridek-folia", Ni nomas ĝin: "Trendafil-rozo". 

La Ruĝa Rozo estas naskita de la Amo kaj de la Ĵaluzo, ĉar ne ek- 

zistas Amo sen Ĵaluzo, nek Ĵaluzo sen Amo. Pro tio, la Ruĝa Rozo nun estas 

simbolo de la Amo, grandega, sankta kaj senlima. Ĝi estas ne nur ĝojo kaj 

plezuro: sed ĝi estas ankaŭ angoro kaj larmoj, ĉar samkiel ne ekzistas Rozo 

sen Dornoj, tiel ne ekzistas AMO sen Angoro kaj Suferado, 

Verkis: Ilija Gabrovski, 

Tradukis el la Bulgara Lingvo: Elena Kovaĉeva.  
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Tiu ĉi Kvadrato plena da literoj 

enhavas ses nomojn de fi8ŝojn.Sesr~ 

8u ilin! 

Pro tio vi povas legi horizonta— 

le, vertikale kaj eĉ diagonale — 

en ambaŭ direktoj sed ne trans- 
saltu literojn. 

  

  

dAovoj dekavralito 
Komencante 

per la sila- 

bo 0% (nigre 

ta), kaj laŭ 

"la kavalira 
MOVO en la = 

ŝakludo, trovu konatan proverbon, 
  

  

  

SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ 
MOVOJ DE KAVALIRO: 
Al Dio petanta kaj 
per martelo batanta 

KAŜITAJ PROVERBOJ 

PLI FACILE ESTAS KRI- 
TIKI OL IMITI. Ie 

MANO DS INFANO RAPIDE fe ALTE JT 
PLENIĜAS. 
HUNDO BOJANTA NE ESTAS MORDANTA. 

ABELEJO 

1.- Solena 2.- Popolo 3.~ Leporo 

4.- Kamelo 5.- Kopeko 6.- Maniko 

T.- Monako = 8.- Kutimo 

El 
re 

  

  

  

      

1) Sciigo, kim spirito estas komisiita — 
transdoni al homoj. 

2) Parto de la filozofio, esploranta la - 
principojn de homa konduto kaj instru- 
anta pri la celinda bono kaj pri la de- 
voj. 

3) Ia ajn ligiteco aŭ interefiko inter du 
aŭ pluraj aferoj aŭ inter persono kaj — 
afero aŭ reciproke. 

4) Tiu parto de la spirito, kiu konservas 
la akiritaĵojn. 

5) Ĉiuj el la signoj de alfabeto, uzata en 
skribado aŭ presado por prezenti la so- 
nojn de lingvo. 

6) Tio, kio igas personon agi, konduti, - 
tiel ad tiel. 

7) Izolita terfortikaĵo en kamparo. 

8) Atentanta, priskribatia aŭ citanta Ĉiujn 
malgrandajn faktojn, kiu konsistigas la 
tuton de afero. 

     


